1
Zápis z 88. zasedání RMČ, které se konalo dne 29. 8. 2018
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
Jiří Knotek, Milan Coller

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných.
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 87. zasedání RMČ ze dne 19. 7. 2018, z 18. MIM. 31. 7. 2018, 19. MIM. ze dne
8. 8. 2018 a 20. MIM ze dne 15. 8. 2018
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1049/2, 1049/1, 2049, 2002 a 2012/1 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 226/220, 226/62, 226/61, 226/60, 226/59,
226/58, 226/57 a 226/15 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s.
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1884/164 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2088/1 a 2089/1 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
7. Záměr přímého pronájmu části pozemku parc. č. 141/2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi Spolku Občanů
Hájku
8. Ukončení nájemní smlouvy č. 114/2013 MN - 26 na byt v Sociálním domě v čp. 1280 ul. Fr. Diviše
s panem P. D.
9. VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků Praha 22 - 1. etapa“ - schválení
zhotovitele
10. Revokace usnesení č. 9 bod f) z 87. zasedání RMČ ze dne 19. 7. 2018
11. Pronájem krizového bytu
12. Den zdraví a rovných příležitostí
13. Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování
PD, uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. smlouvy zhotovitele 02-O-3167-5338/16
14. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2018
15. Rozpočtové úpravy
16. Rozpočtové úpravy - ORS - na stůl
17. VZ „Prováděcí projekt úpravy přední části Husova parku“
18. VZ „Komplet 11 ks PC pro kancelářské využití“
19. Smlouva o úhradě školného za pobyt, výchovu a předškolního vzdělávání dětí s trvalým bydlištěm
v MČ Praha 22 v soukromém zařízení Školička Domeček
20. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 8. 2018
21. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2018 (období 1. 1. - 30. 6. 2018)
22. Materiály zastupitele pana Koutského do ZMČ
23. Návrh programu 21. zasedání ZMČ, které se uskuteční den 12. 9. 2018
24. Různé
A/ Informace radního pana Collera
1. Tradiční setkání pro seniory v Divadle U22
2. Koncert na Novém náměstí
B/ Umístění pamětní desky na budově Uhříněveského muzea
C/ Informace pana starosty
D/ Informace Ing. Petra
2. Kontrola zápisu z 87. zasedání RMČ ze dne 19. 7. 2018
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2
65/264/263/262/261/260/259/258/257/256/255/254/253/2,52/2,51/2,50/249/248/247/246/245/,44/2,43/2,42/8
(42. RMČ dne 27. 7. 2016) - Výkup částí pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves o výměře 50 m2, od

SŽDC, st.org. - od SŽDC jsme dne 19. 6. obdrželi dopis, že naše žádost o prodej výše uvedeného majetku
byla projednána s kladným výsledkem s určitými technickými podmínkami za kupní cenu ve výši cca 171 000
Kč bez DPH na základě ceny obvyklé stanovené ve znaleckém posudku - trvá
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/1767.
RMČ dne 20. 9. 2017) - Různé B/ Informace RAD Ing. Semeniuka - ad 2/ Rekonstrukce lávky silničního
mostku Uhříněves - Pitkovice - statická studie je zpracovaná, dalším krokem bude zpracování PD - trvá
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (68. RMČ dne
4. 10. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce smlouva zaslána k podpisu na PRE - opět urgováno - trvá
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská
Distribuce - splněno
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (74. RMČ dne 10. 1. 2018)
Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ (vč.
přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) - uchazeč (stěžovatel) VISTORIA CZ a.s. zaslal DS dne 16. 5. námitku
proti porušení zákona č. 137/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. ORS tuto námitku obdržel dne 18. 5. a
téhož dne byla odeslána AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA. Dne 25. 5. se konala schůzka u pana starosty.
Na 84. zasedání rada souhlasila vyhovět námitkám ke zrušení zadávacího řízení k VZ s názvem „Tělocvična
- víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“.
Na 85. zasedání rada potvrdila souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ s názvem „Tělocvična víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. Zrušení zrušení zadávacího řízení bude odesláno všem účastníkům
výběrového řízení. Souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ - Mgr. Eichingerovi, MBA bylo zasláno
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zrušení zadávacího řízení s tím, aby ho rozeslal všem účastníkům
výběrového řízení.
Na 87. zasedání pan starosta informoval o dalších jednáních a o zadání kontroly administrace VZ.
Na 18. MIM. zasedání RAD Ing. Semeniuk předložil návrh dalšího postupu ZŘ VZ. Konečné právní
stanovisko bude předloženo do pátku tohoto týdne. Následně bude předloženo vyjádření administrátora.
Na 19. MIM. zasedání předloženo „Vyhodnocení doporučeného právního postupu ZŘ VZ „Tělocvična víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - administrátor soutěže Mgr. Eichinger navrhl dvě varianty.
Rada schválila variantu pokračování v soutěži se stávajícími účastníky.
Na 20. MIM zasedání:
Rada souhlasila s revokací usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018 bod č. 2 v celém rozsahu.
Rada rozhodla, že zrušuje rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení na VZ „Tělocvična víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, BAK stavební společnost, a.s., Metrostav a.s., Polabská stavební CZ,
s.r.o. a POHL cz, a.s. - odštěpný závod Roztoky.
Rada pověřila administrátora zadávacího řízení na VZ „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“,
advokáta Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, aby oznámil vyloučeným účastníkům (dodavatelům), že bylo
rozhodnuto o zrušení jejich vyloučení, jakož i to, že již dříve bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení
předmětného zadávacího řízení s tím, že se opět stali účastníky předmětného zadávacího řízení a dále s tím, že
administrátor je pověřen vyzvat k doplnění kvalifikace - probíhá
Na 88. zasedání informoval RAD Ing. Semeniuk o dalším postupu.
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/7(75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Umístění
mobilního dřevěného stánku pro využití při akcích pro děti a občany Hájku, Spolek občanů Hájku,
pozemek parc. č. 141/2, k. ú. Hájek u Uhříněvsi - dnes materiál bod 7
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/18(75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Navýšení
kapacity ZŠ U Obory - Ing. Semeniuk informoval o předání stavby dne 31. 7. 2018 a kolaudaci, která bude
provedena dne 7. 8. 2018 v 10:00 hodin. - proběhlo. Ing. Petr připomenul, že pravomocný kolaudační souhlas
pro přístavbu a stavební úpravy základní školy č. p. 630 na pozemcích parc. č. 733, 734/1, 734/2 a 734/3 v k.
ú. Uhříněves, ulice Vachkova v Praze - Uhříněvsi a závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví musí být na
MŠMT doručeno nejpozději 17. 8. 2018 - stanovisko odesláno v termínu
Na 18. MIM zasedání RMČ odsouhlasila - dodatek č. 4 - odsouhlasení víceprací 2. část, RAD Ing. Semeniuk
na základě plné moci podepsal Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - splněno
MŠMT rozhodnutí vydalo. Slavnostní otevření nové přístavby se uskuteční dne 31. 8.2018 od 10:00 hod.
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/3 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - Pronájem NP - ordinací v čp. 1610
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ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi - ostré smlouvy na dvě ordinace schváleny na 86. RMČ bod 9 a podepsány
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/3 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Zřízení služebností ve prospěch MČ
P22 v rámci výstavby Obytného areálu U Starého mlýna s CWI DELTA s.r.o. - splněno
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/4 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc.
1920/32 a 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce – smlouva u podpisu
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/4 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - Pořízení, zajištění povolení k umístění a
samotné umístění zahradního domku pro potřeby a využití Spolku Naše Pitkovice na pozemku parc. č.
219/63, k. ú. Pitkovice, projekt „Sejdeme se v parku“ - žádost o Oznámení záměru (nově nazvaný formulář
v rámci umístění a schválení odborem výstavby) byl podaný dne 25. 4. 2018; po vydání povolení bude řešeno
objednáním domku a jeho umístěním; jedná se o realizaci na zakázku - domek se nebude objednávat
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2a11,82/2,81/7 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - VZ „Pořízení užitkového vozidla na
alternativní pohon - MČ P22“- OHS - b) podat žádost o dotaci na SFŽP - probíhá
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/4 (82. RMČ dne 2. 5. 2018) - Havarijní oprava lávky nám. Bratří Jandusů na
pozemku parc. č. 2002, parc. č. 2003 a parc. č. 2180 k. ú. Uhříněves. Pan místostarosta Knotek seznámil
radní s vyjádřením projektanta. Nová lávka musí splňovat Q100, proto bude nutné vybudovat chodníkové
rampy k jejímu zvýšení nad hladinu vodního toku. Komplikované bude také přeložení inženýrských síti. Do
doby vybudování nové lávky navrhl zřízení provizorní lávky.
Usnesení:
RMČ souhlasí s pozastavením vypracování PD s tím, že bude jednáno s VRV o možnosti zahrnout opravu do
projektu komplexních protipovodňových opatření.
/4:0:1/
87/2,86/2,85/2,84/2,83/5 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1646/2 a 2202/6 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - smlouvy podepsány - splněno
87/2,86/2,85/2,84/2,83/9 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Ukončení NS s panem Martinem Orlem – NS ukončena,
kotel proplacen - splněno
87/2,86/2,85/2,84/6 (84. RMČ dne 30. 5. 2018) - VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy
na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“ - smlouva o dílo podepsána - práce zahájeny - OSM sleduje
87/2,86/2,85/2,84/7 (84. RMČ dne 30. 5. 2018) - VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ práce zahájeny - OSM sleduje
87/2,86/2,85/5(85. RMČ dne 13. 6. 2018) - Oprava cestní sítě Husovo nám. - 2. etapa - schválení
rozpočtové úpravy - ORS zajistil geodetické zaměření cestní sítě, vč. stromů a DK - probíhá
87/2,86/3 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ – zajištění
smlouvy o dílo “ s panem Mgr. Danielem TALAVEROU K zajištění restaurování je nutné zajistiti povolení
památkové péče, které vyžaduje provedení restaurátorského průzkumu sochy.
Na 18. MIM rada souhlasila s vystavením objednávky na restaurátorský průzkum sochy sv. Jana
Nepomuckého v Uhříněvsi u pana Daniela Talavery, akad. soch. a rest. ve výši 23 000 Kč - objednávka
vystavena - splněno; průzkum vyhotoven, předán na památkovou péči k vyjádření - probíhá
87/2,86/4 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1814/182 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura – smlouva podepsána - splněno
87/2, 86/5 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 168/137 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch PREdistribuce – smlouva u podpisu na PRE
87/2,86/6 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP
87/2,86/7 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1882/5 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s - žadatelé informováni, čeká se na
zaslání smlouvy - trvá
87/2,86/9 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Pronájem NP č. 501 a č. 503 - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži
v Praze – Uhříněvsi - pronájem NP č. 503 - smlouva podepsána - splněno
87/2,86/10 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Žádost o prodloužení NS č. 100/2013 MN - 25, 70/2014 MN - 31 a
82/2013 MN - 21 na dobu neurčitou - - dodatky podepsány - splněno
87/2,86/11 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Výměna bytu č. 25 v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi za
byt v majetku MČ Praha - Nedvězí u Říčan - smlouvy podepsány - splněno
87/2,86/12 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 dodatky podepsány - splněno
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87/2,86/14 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Poskytnutí příspěvku na zakoupení zařizovacích předmětů a
zastiňovacích prvků do nových ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži - lékaři informování, zaslání příspěvku se
připravuje- trvá
87/2,86/20 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Různé B/ Informace radního Ing. Semeniuka o variantách
možnostech výstavby připravované MŠ V Bytovkách
- Příprava ZP na realizaci MŠ V Bytovkách formou vypracování PD vč. kompletního inženýringu a vlastní
stavby MŠ ve velikosti 6 tříd s termínem předání díla k 31. 8. 2019 - trvá
- Etapizace této zakázky tak, že 1. část bude obsahovat kompletní PD vč. inženýringu a to v plné výši
(6 tříd) a výstavbu školky ve velikosti 2 tříd, zbývající 4 třídy budou realizovány po obdržení dotace od
MHMP - trvá
Na 18. MIM zasedání rada souhlasila s vystavením objednávky na společnost TRIGLYPH architektonická
kancelář s.r.o., Bělohorská 274/9, 156 00 Praha 6 panu Ing. arch. Josefu Dastychovi, na zpracování finanční
analýzy na přípravu stavby MŠ V Bytovkách ve výši 98 000 Kč bez DPH v členění dle výše uvedených bodů.
- objednávka byla vystavena - splněno
Na 88. zasedání RAD Ing. Semeniuk informoval o stanovisku společnosti TRIGLYPH ke kapacitě max.6 tříd.
16. MIM/3 ze dne 20. 6. 2018 - VZMR s názvem „Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ
ul. V Bytovkách“ - schválení investičního záměru, způsobu zadání, výjimky ze směrnice a rozpočtové
úpravy - zakázka byla zadána společnosti Archdozor s.r.o., IČ: 05498643, práce byly zahájeny - trvá
Na 87. zasedání rada souhlasila s posunutí termínu účinnosti zápisu nového místa MŠ Sluneční, Praha 10,
Sluneční 1550/20 se sídlem V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, včetně výdejny stravy a navýšení
kapacity ze 101 na 157, a to z 1. 8. 2018 na 1. 11. 2018.
Na 20. MIM zasedání byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 37/2018 - prodloužení termínu
dokončení do 17. 9. 2018 - dodatek byl podepsán - splněno
Na 88. zasedání RAD Ing. Semeniuk informoval o dalším postupu.
16. MIM/2 ze dne 4. 7. 2018 - Podlimitní VZ „Odbahnění cukrovarského rybníka“ - schválení záměru na
výběr zhotovitele, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - administrace podlimitní VZ
na stavební práce zajistí společnost OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, na základě
objednávky č. MC22-R00155/2018 ve výši 60.000 Kč bez DPH (72.600,- Kč vč. DPH) v souladu se Zákonem
č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 - komise zasedá 3. 9. 2018
- trvá
17. MIM/4 ze dne 4. 7. 2018 - Různé A/ Informace o prodloužení autobusové linky PID 228 - podle
informace ROPID bude linka PID 228 přes zastávku Bečovská od 1. 9. 2018 zprovozněna - splněno
87/3 - VZMR s názvem „Klimatizační jednotky budova radnice čp. 1250, 3.NP - 1. etapa“ - SoD
podepsána, práce započnou 31. 8. 2018
87/4 - VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků Praha 22 - 1. etapa“ - schválení
- dnes v materiálech - schválení zhotovitele bod 9
87/5 - Pronájem garáže a společenské místnosti v Pitkovicích od STRAŠNICKÁ STAVEBNÍ
- žadatel informován, smlouva se připravuje
87/6 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel
informován, smlouva připravena k podpisu
87/7 - Výpověď NS č. 40 N 02/01 - výpověď NS se připravuje k podpisu
87/8 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1923/3 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel
informován, čeká se na zaslání smlouvy
87/9 - Zápis z 14. zasedání BK ze dne 16. 7. 2018 s návrhem na uzavření NS k bytům
a) s uzavřením NS na pronájem bytu ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi s paní M. V. - smlouva bude
uzavřena od 1. 11. 2018
b) s uzavřením NS na pronájem bytu na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi s panem R. K. - smlouva
bude uzavřena od 1. 9. 2018
c) s ukončením NS č. 184/2003 MN – 56 na pronájem bytu na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi
dohodou ke dni 31. 8. 2018. – smlouva ukončena
d) s uzavřením NS na pronájem bytu ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi s panem M. J. - revokace dnes
v materiálech bod 10
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e) s uzavřením NS na pronájem bytu na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi s paní K. K. - smlouva
připravena k podpisu od 1. 9. 2018
87/10 - VZMR na dodávky s názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - vyhodnocení zadávacího řízení –
KS se společností INFORM v.o.s., Brožíkova 284//, 266 01 Beroun, IČ: 49546473 byla podepsána - splněno
87/11 - Přístavba pavilonu ZŠ nám. Bří Jandusů“ - schválení rozpočtové úpravy - zaplaceno a rozpočtové
opatření provedeno - splněno
87/12 Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na r. 2019 - ORS ve stanoveném termínu
zaslal požadavky MČ na dotace z rozpočtu HMP - splněno
87/14 - Úprava příspěvku zřizovatele na rok 2018 ZŠ Jandusů - s usnesením ředitel školy seznámen splněno
87/16 - Různé
B/ Odpis pohledávky v MŠ Za Nadýmačem - ředitelka MŠ s přijatým usnesením seznámena - splněno
C/ Informace místostarosty Jiřího Knotka - příloha „Shrnutí práce za volební období 2017-2018“ do UZ na
měsíc září a říjen 2018 - OKVO zajistil objednávku - splněno
18. MIM/ 5 - Různé A/ Informace radního Ing. Semeniuka - Parkování u nové přístavby ZŠ U Obory
RMČ souhlasila s vybudováním 9 nových parkovacích míst u nové přístavby ZŠ U Obory a pověřuje radního
Ing. Semeniuka vypracováním zadávacích podmínek k soutěži na realizaci této zakázky - pozastaveno
19. MIM/3 - VZMR na stavební práce s názvem „ Podlahová krytina ZŠ U Obory“ - schválení způsobu
zadání, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - ORS zajistil dne 9. 8. 2018 zadání VZMR –
probíhá, starosta jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
20. MIM/4 - VZMR s názvem „ Podlahová krytina ZŠ U Obory“ - vyhodnocení zadávacího řízení smlouva podepsána - splněno
20. MIM/5 - Různé
A/ Informace radního Ing. Semeniuka
1. Administrace podlimitních veřejných zakázek:
 DPS Betlímek - výběr zhotovitele
 Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - výběr zhotovitele
- byly vystaveny dvě objednávky na administraci výše uvedených podlimitních VZ na Mgr. Jan Dáňa,
advokát, Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 (každá ve výši 35 000 Kč bez DPH) probíhá
zpracování zadávací dokumentace - trvá
2. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. od zastupitele pana Kallasche odpovědi odeslány DS dne 17. 8. 2018
B/ Informace pana starosty - Petice - FINEP „Obytný soubor Kašperská“ Praha 22 - Petice zaslána
emailem Mgr. Kosařovi a zařazena do návrhu programu 21. ZMČ

Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1049/2, 1049/1, 2049, 2002 a 2012/1 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1049/2, 1049/1, 2049,
2002 a 2012/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/4:0:1/
3.

5

Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 226/220, 226/62, 226/61, 226/60, 226/59,
226/58, 226/57 a 226/15 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic
a .s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 226/220, 226/62,
226/61, 226/60, 226/59, 226/58, 226/57 a 226/15 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, za cenu dle
znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/4:0:1/
4.

Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1884/164 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2088/1 a 2089/1 v k.ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 04084063, za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/4:0:1/
5.

Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2088/1 a 2089/1 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1884/164 v k.ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ: 04084063, za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/4:0:1/
6.

Záměr přímého pronájmu části pozemku parc. č. 141/2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi Spolku Občanů
Hájku
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přímým pronájmem části pozemku parc. č. 141/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi o výměře
19,25 m2 za účelem umístění mobilního dřevěného stánku Spolku Občanů Hájku, se sídlem Pod
Markétou 75, 104 00 - Hájek, IČ: 037 10 947, za cenu 1 Kč/rok na dobu neurčitou.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,
b) starostovi podepsat nájemní smlouvu
/4:0:1/
7.
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Ukončení nájemní smlouvy č. 114/2013 MN - 26 na byt v Sociálním domě v čp. 1280 ul. Fr. Diviše
s panem P. D.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 114/2013 MN - 26 na pronájem bytu v SD čp. 1280 ul. Fr. Diviše
v Praze - Uhříněvsi s panem P. D. dohodou ke dni 30. 9. 2016.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS,
b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS
/5:0:0/
8.

VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků Praha 22 - 1. etapa“ - schválení
zhotovitele
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se společností Valtrum s. r. o., Petrovická 244/4, Praha 10, IČ 01809636, jako
s dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce chodníků Praha 22 1. etapa“ za cenu 6 029 678,05 včetně DPH 21%.
2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
chodníků Praha 22 - 1. etapa“se společností: Valtrum s. r. o., Petrovická 244/4, Praha 10,
IČ: 01809636
/4:0:1/
9.

10. Revokace usnesení č. 9 bod f) z 87. zasedání RMČ ze dne 19. 7. 2018
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s revokací usnesení č. 9 bod f) 87. zasedání RMČ ze dne 19. 7. 2018
2. RMČ souhlasí uzavřením dodatku na prodloužení nájemní smlouvy č. 164/2013 MN - 38 na byt v
ul. Semanského v Praze - Uhříněvsi.
/5:0:0/
11. Pronájem krizového bytu
Materiál byl předložen písemně. Byla přizvána V OSM Ing. Kovaříková. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí s poskytnutím ubytování v krizovém bytě v čp. 199 ul. K Sokolovně v Praze - Uhříněvsi
paní Z. H., za cenu 150 Kč/den na dobu maximálně 2 měsíce.
/5:0:0/
12. Den zdraví a rovných příležitostí
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger.
Usnesení:
RMČ souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 15 000 Kč na zajištění akce Den zdraví a
rovných příležitostí.
/4:0:1/
13. Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování
PD, uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. smlouvy zhotovitele 02-O-3167-5338/16
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
Rada materiál odložila k projednání na další zasedání rady.
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14. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2018
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6.2018.
2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Matyáškovi předložit plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti
k 30. 6. 2018 na 21. zasedání ZMČ.
/5:0:0/
15. Rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek.
Usnesení
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/4:0:1/
16. Rozpočtové úpravy - ORS
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení
1. RMČ schvaluje investiční záměry dle bodu 1/ důvodové zprávy.
2. RMČ schvaluje navržené rozpočtové úpravy dle bodu 2/ důvodové zprávy.
3. RMČ ukládá VEO provést rozpočtové opatření.
/4:0:1/
17. VZ „Prováděcí projekt úpravy přední části Husova parku“
Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula.
Usnesení
1. RMČ souhlasí se zadáním VZMR na vypracování prováděcího projektu na úpravu přední části
s názvem „Prováděcí projekt úpravy přední části Husova parku“.
2. RMČ ukládá OŽPD ve spolupráci s IK consult s.r.o. zajistit zadání VZMR „Prováděcí projekt úpravy
přední části Husova parku“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů a Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky dle přiložené Výzvy.
4. RMČ schvaluje navržený seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
5. RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise v navrženém složení:
členové: RNDr. Ing. Loula
náhradníci: Bc. Selinger
Ing. Sopoušková
Bc. Pokorný
Ing. Zídková
Ing. Krejčová
/4:0:1/
18. VZ „Komplet 11 ks PC pro kancelářské využití“
Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. Jednání hodnotící komise se uskuteční dne 17. 9. 2018
v 10 hodin.
Usnesení
1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZ „Komplet 11 ks PC pro kancelářské
využití“
2. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové: RNDr. Ing. B. Loula
náhradníci: Bc. M. Selinger
M. Holeček
Ing. F. Wetter
D. Malenovský
P. Čornej
4. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Komplet 11 ks PC pro
kancelářské využití“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
/4:0:1/
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19. Smlouva o úhradě školného za pobyt, výchovu a předškolního vzdělávání dětí s trvalým bydlištěm
v MČ Praha 22 v soukromém zařízení Školička Domeček
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem smlouvy mezi MČ Praha 22 a soukromým zařízením Školička
Domeček,
2. RMČ souhlasí s čerpáním finančních prostředků rozpočtovým opatřením z položky 8115
ve výši 26 400 Kč
3. RMČ ukládá OKÚ zajistit uzavření smluvního vztahu dle návrhu.
/4:0:1/
20. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 8. 2018
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 8. 2018.
2. RMČ souhlasí s vyplacením odměny panu P. Sopouškovi ve výši 2000 Kč za fotografické práce pro
UZ a MČ.
/4:0:1/
21. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2018 (období 1. 1. - 30. 6. 2018)
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí „Zprávu o činnosti RMČ za období 1. 1. - 30. 6. 2018.
2. RMČ ukládá starostovi předložit „Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 22 za období 1. 1. 30. 6. 2018 na 21. zasedání ZMČ Praha 22 dne 12. 9. 2018.
/5:0:0/
22. Materiály zastupitele pana Koutského do ZMČ
Dne 22. 8 2018 byly na podatelku Úřadu MČ Praha 22 doručeny tři materiály od pana Radovana Koutského
zastupitele za Svobodné k zařazení do návrhu programu 21. zasedání ZMČ dne 12. 9. 2018. Radní se dohodli
na hlasování o zařazení jednotlivých materiálů do programu ZMČ samostatně.
Usnesení:
1. RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu „Návrh na zveřejňování zápisů z jednotlivých komisí Rady“
do návrhu programu 21. ZMČ.
/5:0:0/
2. RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu „Změna Jednacího řádu komisí Rady“ do návrhu programu
21. ZMČ.
/5:0:0/
3. RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu „Zabránění prodeje pozemků č 1049/10 v k. ú. Uhříněves
(parkoviště u Normy)“ do návrhu programu 21. ZMČ.
/5:0:0/
23. Návrh programu 21. zasedání ZMČ, které se uskuteční den 12. 9. 2018
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. K programu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ schvaluje návrh programu 21. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 12. 9. 2018 od 16 hodin ve
velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 21. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí
OKVO a OHS v souladu se zákony v pondělí 3. 9. 2018. Materiály pro členy ZMČ budou k dispozici na webu
MČ Praha 22 http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/.
Zveřejnění materiálů na webu MČ pro veřejnost zajistí OKVO v úterý 4 9. 2018.
/5:0:0/
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24. Různé
A/ Informace radního pana Coller
1/ „Tradiční setkání seniorů“ - připravovaná každoroční akce, kterou zajistí umělecká agentura pana Zdeňka
Vrby. Setkání se uskuteční dne 1. 10. 2018 od 14 do 18 hodin v Divadle U22. Návrh programu a návrh smlouvy
jsou součástí přílohy č. 1. Občerstvení bude zajištěno u provozovatele Divadla na základě objednávky. Dále
bude muset být zaplacen poplatek OSA.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) s konáním akce „Tradiční setkání pro seniory v Divadle U22“ dne 1. 10. 2018,
b) s tím, že v souladu se směrnicí ÚMČ o zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 (čl. 4.5.2.) bude
veřejná zakázka - zajištění programu vč. ozvučení, světel a moderování na akci „Tradiční setkání
seniorů“ zadáno přímo jednomu dodavateli: Zdeněk Vrba, umělecká agentura, Okružní 812, 273 43
Buštěhrad, IČ 40026485 na základě smlouvy ve výši 415 454 Kč včetně DPH.
c) s uzavřením smlouvy na zajištění programu kulturní akce MČ „Tradiční setkání seniorů“ dne
1. 10. 2018 u Zdeňka Vrby, IČ 40026485 ve výši 415 454Kč včetně DPH z rozpočtu MČ.
2. RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku na zajištění služeb a občerstvení u provozovatele
Divadla U22.
/4:0:1/
2/ Koncert na Novém náměstí - připravovaná akce, kterou zajistí umělecká agentura pana Zdeňka Vrby.
Koncert se uskuteční dne 13. 9. 2018 od 17 do 22 hodin na Novém náměstí. Návrh programu a návrh smlouvy
jsou součástí přílohy č. 2.
Usnesení:
RMČ souhlasí
a) s konáním akce „Koncert na Novém náměstí“ dne 13. 9. 2018,
b) s tím, že v souladu se směrnicí ÚMČ o zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 (čl. 4.5.2.) bude veřejná
zakázka - zajištění programu vč. ozvučení, světel a moderování na akci „Koncert na Novém náměstí“
zadáno přímo jednomu dodavateli: Zdeněk Vrba, umělecká agentura, Okružní 812, 273 43 Buštěhrad,
IČ 40026485 na základě smlouvy ve výši 591 690 Kč včetně DPH,
c) s uzavřením smlouvy na zajištění programu kulturní akce MČ „Koncert na Novém náměstí“ dne 13. 9.
2018 u Zdeňka Vrby, IČ 40026485 ve výši 591 690 Kč včetně DPH. /50 000 Kč nad rámec rozpočtu bude
hrazeno z položky na kulturu/.
/4:0:1/
B/ Umístění pamětní desky na budově Uhříněveského muzea
Spolek Černé šeříky, který nechal zhotovit pamětní desky osobám zahynulým o období okupace 1968, žádá o
možnost umístění pamětní desky velikosti A4 na budově Uhříněveského muzea uhříněveskému občanu Ing.
Pavlu Davídkovi, který zahynul pod koly sovětského tanku dne 10. 9. 1968 poblíž budovy jatek za hřbitovem.
Z důvodu nemožnosti umístění desky na budově jatek je navržen objekt muzea. Odhalení by se uskutečnilo
10. 9. 2018 v 16:30 hodin, tedy v den 50. výročí události.
RMČ souhlasí s umístěním pamětní desky uhříněveského občana Ing. Pavla Davídka na budově
Uhříněveského muzea.
/5:0:0/
C/ Informace pana starosty
1/ Oznámení akce v areálu SK Čechie Uhříněves
V nočních hodinách ze čtvrtka 30. 8. 2018 na pátek 31. 8. 2018 a z pátku 31. 8. 2018 na sobotu 1. 9. 2018
v čase od 22.00 do 04.00 dojde v areálu k natáčení reklamy. Pro potřeby natáčení dojde v nočních hodinách
k osvícení určitých částí areálu a pohybu asi 40 - 50 osob. PČR a MP byli o akci informováni.
RMČ informaci bere na vědomí.
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2/ Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace
MČ Praha 22 bylo odsouhlaseno poskytnutí účelových dotací v celkové výši 1 683 tis. Kč z rozpočtu hlavního
města Prahy na rok 2018 z kapitoly 1016 - neúčelová rezerva v souvislosti se zajištěním přípravy stavby
Pražského okruhu - úseku 511 a to na personální posílení odboru výstavby ÚMČ Praha 22, včetně zajištění
expertní součinnosti ve výši 1 318 tis. Kč a k pokrytí s tím souvisejících výdajů ve výši 265 tis. Kč a pořízení
investičního vybavení ve výši 100 tis. Kč.
RMČ informaci bere na vědomí.
D/ Informace Ing. Petra
1/ Soutěž „Obec přátelská rodině 2018“
MPSV dne 24. 8. 2018 oficiálně zveřejnilo výsledky soutěže MPSV „Obec přátelská rodině 2018“ kde
MČ Praha 22 skončila na 3. místě a získala příslib dotace ve výši 900 000 Kč.
RMČ informaci bere na vědomí.
2/ Zahájení školního roku 2018/2019
V pondělí 3. 9. 2018 se uskuteční vítání prvňáčků s loutkami Spejbla a Hurvínka, které povedou loutkoherci
Divadla S+H. žáčkům prvních tříd budou předávány vstupenky na divadelní představení „Hurvínkova cesta do
Tramtárie“, které se bude konat v pondělí 3. 9. 2018 od 13:00 hodin v Divadle U22. Děti dále obdrží CD
s dopravní výchovou. Vítání prvňáčků se uskuteční za účasti starosty a radních.
RMČ informaci bere na vědomí.
Na žádost radního Ing. Semeniuka se zasedání 21. mimořádné RMČ Praha 22 uskuteční ve středu
5. 9. 2018 v 14:00 hodin.

Zasedání bylo ukončeno v 13:00 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

…………………………………………

Použité zkratky:
VZ
veřejná zakázka
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
ZD
zadávací dokumentace
PD
projektová dokumentace
TDI
technický dozor investora
UR
územní rozhodnutí
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP dokumentace pro stavební povolení
DPS dokumentace provedení stavby

SP
DIO
DIR
VO
DK
SK
IA
AD
DSPS
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stavební povolení
dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrské rozhodnutí
veřejné osvětlení
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
investiční akce
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení stavby

